Introducere

Spaţiul rural de pe teritoriul GAL MMTMM se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând
şi motivul pentru disparităţile între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală,
potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură, etc.
Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi implementarea unei
strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate
la nivel local şi potenţialul endogen.
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări
dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de
reprezentanţi ai GAL MMTMM, care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective, în
vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.
Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate pentru axa 4 (Leader) a PNDR
pentru perioada 2007 – 2013, parteneriatul public-privat (potenţialul GAL MMTMM ) va participa la procesul
de selecţie, organizat de către Autoritatea de Management pentru PNDR, cu scopul de a deveni oficial Grupul
de Acţiune Locală (GAL). Pentru a putea gestiona fondurile FEADR, GAL MMTMM este organizat din punct de
vedere juridic în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
În acest context, documentaţia pentru acreditare va cuprinde trei elemente şi anume:

1) Lista localităţilor cuprinse în teritoriu respective:
A fost realizată o bază de date (conform ANEXEI D – format Excel din ghidul solicitantului) privind
componenţa teritoriului GAL MMTMM pentru care se va depune dosarul de candidatură – Planul de
Dezvoltare Locală.

2) Planul de dezvoltare locală a teritoriului;
3) Planul de finanţare.
Prezenrtăm în continuare un rezumat al PDL GAL MMTMM:

Rezumatul
Planului de Dezvoltare Locală a
Grupului de Acțiune Locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare
În teritoriul GAL MMTMM sunt 45223 locuitori, conform Tabel 1. Localitățile cuprinse
pe teritoriul GAL MMTMM. Conform aceluiași tabel densitatea populaţiei teritoriului este de 30
locuitori/km2.
Zonele sărace/defavorizate cuprinse în teritoriu GAL MMTMM, conform Părții 1 din SDL
GAL MMTMM, sunt:
● 4 zone Natura 2000 cu o suprafață însumată de peste 60 000 ha și 32 rezervații naturale
● 16 localități sunt incluse în Zona Montană Defavorizată și o localitate este inclusă în Zona
Defavorizată de condiţii naturale Specifice, toate fiind incluse în zone cu valoare naturală
ridicată(HNV)
● 5 localitați se află în zone afectate de restructurare industrială și sunt cuprinse în programul
„Închiderea Minelor, Refacerea Mediului și Regenerarea Socio-Economică”
Teritoriul GAL MMTMM cuprinse zone din judeţele Alba și Cluj conform Tabel 1.
Localitățile cuprinse pe teritoriul GAL MMTMM.
Denumirea grupurilor minorităţilor etnice cuprinse în parteneriat, conform statutelor anexate,
sunt:
● Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - EASY HOME
Conform tabelului cu membri GAL MMTMM de la PARTEA A – V – A: PARTENERIATUL
a SDL GAL MMTMM ponderea reprezentanţilor legali tineri (cu vârsta până în 40 de ani) este de
29,82 % iar a femeilor ca reprezentanţi legali este de 26,31%. Ponderea partenerilor din mediul
rural față de cei din urban este de 87,72% (12,28% în urban).
Denumirea grupurilor cuprinse în cadrul parteneriatului, conform statutelor anexate SDL GAL
MMTMM, ce includ reprezentanţi ai:
- organizaţiile agricole sunt Asociația Crescătorilor de Taurine Sălciua, Asociația Mluha din
Ponor, Asociația Crescătorilor de Taurine Lupșa Mănăstire și Asociația proprietarilor de
păduri și pășuni Muntele Mare
- grupului de producători este SC ALBA IULIA SFECLA DE ZAHAR SRL
- reprezentanţi ai sectorului forestier sunt Ocolul Silvic Muntele Mare și Asociația de
Vânătoare Trascău Hunting Club
- reprezentanţi ai sectorului economic sunt: SC ARYSTAR PAM SRL, Tâmplaria Silva
Ponor
- SC “Armeanu” SRL Sălciua și SC ELYA TRAVEL SRL
- organizaţiile de mediu sunt CETM Albamont, ATE Trascău Corp, Asociația Biounivers,
Asociația Silvanita și Asociatia Eco Boreni Alba.
Ponderea grupurilor care includ parteneri privaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile în
cadrul parteneriatului este de 66,66, conform Tabel 1. Localitatile cuprinse pe teritoruil GAL
MMTMM.

Acţiunile inovative prevăzute în cadrul PDL GAMMTMM se vor realiza prin activitățile
măsurilor „Realizare de centre multifuncționale de servicii în folosul comunități” și „ Centru de
promovare a specificului local și marketing”.
Acţiunile de cooperare prevăzute în cadrul PDL GAL MMTMM se vor realiza prin activitățile
măsurilor „ Centrul de promovare a specificului local și marketing”, cooperare între GAL-uri la nivel
național, Măsura 125,

Măsura 313 și Măsura 322, cooperare între beneficiari.

Obiectivele operaţionale care sunt adresate fermierilor de subzistenţă sunt:
Pentru dezvoltarea fermei:
A)
- Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca
şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.
- Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul de creştere a animalelor pentru
realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul
acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii
etc.
- Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal pentru realizarea de
construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a
utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.
B) Pentru diversificarea activitaților:
- Înfiinţarea școlii de mestesuguri și de ateliere meşteşugăreşti şi surse de materii prime pentru
acestea, în special pentru realizarea obiectelor tradiţionale.
- Înfiinţarea de IMM-uri pentru dezvoltarea de activităţi non-agricole şi servicii pentru
populaţia rurală.
- Investiţii în activităţi non-agricole productive.
- Dezvoltarea infrastructurii de turism şi agrement, în special agro-turism şi eco-turism
- Construirea şi/sau amenajarea de marcaje turistice, trasee tematice și drumuri de acces pentru
ecoturism, cicloturism, turism ecvestru, etc.
Obiectivele operaţionale adresate tinerilor sunt:
- Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca
şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.
- Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul de creştere a animalelor pentru
realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul
acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii
etc.
- Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal pentru realizarea de
construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a
utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.
- Înfiinţarea școlii de mestesuguri și de ateliere meşteşugăreşti şi surse de materii prime pentru
acestea, în special pentru realizarea obiectelor tradiţionale.
- Înfiinţarea de IMM-uri pentru dezvoltarea de activităţi non-agricole şi servicii pentru
populaţia rurală.
- Investiţii în activităţi non-agricole productive.

-

Dezvoltarea infrastructurii de turism şi agrement, în special agro-turism şi eco-turism
Construirea şi/sau amenajarea de marcaje turistice, trasee tematice și drumuri de acces pentru
ecoturism, cicloturism, turism ecvestru, etc.

Obiectivele operaţionale legate de mediu sunt :
- Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii agricole și forestiere, amenajare a albiilor
pâraielor și consolidarea terenurilor cu risc de alunecări de teren (ziduri de sprijin, consolidări
etc...) care periclitează infrastructura de acces.
- Dezvoltarea infrastructurii de transport, modernizarea căilor de acces şi amenajarea marginilor
(trotuare, borduri, spaţii verzi, acostamente etc.).
- Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca
şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.
- Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul de creştere a animalelor pentru
realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul
acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii
etc.
- Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal pentru realizarea de
construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a
utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.
- Înfiinţarea școlii de mestesuguri și de ateliere meşteşugăreşti şi surse de materii prime pentru
acestea, în special pentru realizarea obiectelor tradiţionale.
- Înfiinţarea de IMM-uri pentru dezvoltarea de activităţi non-agricole şi servicii pentru
populaţia rurală.
- Investiţii în activităţi non-agricole productive.
- Dezvoltarea infrastructurii de turism şi agrement, în special agro-turism şi eco-turism.
- Construirea şi/sau amenajarea de marcaje turistice, trasee tematice si drumuri de acces pentru
ecoturism, cicloturism, turism ecvestru, etc.
Obiectivele operaţionale adresate grupurilor de producători, asociaţii, pateneriate sunt:
- Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii agricole și forestiere, amenajare a albiilor
pâraielor și consolidarea terenurilor cu risc de alunecări de teren (ziduri de sprijin, consolidări
etc...) care periclitează infrastructura de acces.
- Dezvoltarea infrastructurii de transport, modernizarea căilor de acces şi amenajarea marginilor
(trotuare, borduri, spaţii verzi, acostamente etc.).
- Înfiinţarea/ modernizarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală
(parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete etc.).
- Prima înfiinţare/ renovarea şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum
centrele de îngrijire copii, orfani, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale.
- Construirea şi/sau amenajarea de marcaje turistice, trasee tematice si drumuri de acces pentru
ecoturism, cicloturism, turism ecvestru, etc.
- Reconstrucția, și conservarea obiectivelor de patrimoniu natural din spaţiul rural (peşteri,
arbori seculari, cascade).
- Activităţi de promovare şi informare privind potenţialul turistic al teritoriului.

